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Hansen, Swinton och Williams klara för kvartsfinal
Efter en vindfattig förmiddag kom seglingarna i Stena Match Cup Sweden igång med full styrka efter lunch. På soldränkta vågor
fortsatte Björn Hansen att imponera inför hemmapubliken. Efter 15 seglade flighter i grundomgången hade han som obesegrad
maximala åtta poäng. Även Keith Swinton från Australien och britten Ian Williams är klara för kvartsfinal på sju poäng vardera.

Seglingarna fortsatte långt in på onsdagskvällen i perfekta förhållanden på Marstrand. I skrivande stund har 15 av 23 omgångar seglats i
Round robin där alla segrare ska möta varandra en gång. Björn Hansen fortsätter att visa toppform och är hittills ensam obesegrad seglare
efter åtta raka vinster. Förutom framgångarna för Swinton och Williams bjöd onsdagen på framgångar för stenungsundsseglaren Johnie
Berntsson som står på fem poäng och fortfarande har goda chanser att gå till kvartsfinal. Även seglingslegenden Peter Gilmour ser bra ut
med sex inseglade poäng hittills.

Ung dansk imponerar 
Ytterligare tre seglare nosar på kvartsfinalplatser. Danska framtidslöftet Joachim Aschenbrenner seglar utan respekt för alla storheter omkring
honom. Han leder en klunga på ytterligare tre seglare som med fem poäng har ena benet i kvartsfinalen, förutom Aschenbrenner även
fransosen Pierre-Antoine Morvan och Phil Robertsson från Nya Zeeland.

Grundomgången Round robin seglas preliminärt klart imorgon torsdag, följt av kvartsfinalen på fredag och semi och finalseglingar under
lördagen.

Imorgon torsdag seglas även kändistävlingen Childhood Race, en välgörenhetssegling med sportstjärnor, artister och andra kända personer
som tävlar med tävlingsskeppare från Stena Match Cup Sweden.
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Patrik Hedenstedt, sportslig projektledare, GKSS Event, 070-937 17 22, patrik@gkss.se

Stena Match Cup Sweden är ett av Sveriges största publika evenemang och en av nio VM-deltävlingar för herrar i World Match Racing Tour.
Evenemanget pågår på Marstrand 2–7 juli 2012 och drar normalt 100 000 besökare varje år. Stena Match Cup Sweden anordnas av GKSS i
samarbete med Brandspot. GKSS ansvarar för de sportsliga delarna och Brandspot för de kommersiella rättigheterna.

Ackreditera dig för evenemanget på www.stenamatchcupsweden.com.


